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BÖLÜM I - GİRİŞ 

1 - Sektörün tanıma, ve sınırlanması 
Veteriner İlaç Sanayii,veteriner hekimlikte tedavi 
edici,koruyucu ve besleyici olarak kullanılan kim¬ 
yevi ,nebati»hayvani ve biyolojik maddeleri ile yem 
ilavelerini seri halde muayyen standartlara göre 
imâl ve ihzar eden veya, bu maddeleri belirli dozlar¬ 
da basit veya kombine olarak farmasötik şekle geti¬ 
ren sanayi koludur. 

2 - Sektörün sanayi tasnifindeki yeri ve sınırlandırıl¬ 
ması: 

Veteriner ilâçları sanayii,maddeleri gerek kimyevi 
gerek fizik bakımından derişikliklere tâbi tutan 
bir faaliyet kolu olarak,imalat sanayii içinde mü¬ 
talâa edilir. 

Bu sanayi sektöründe imâl edilen ana mallar »farmasötik 
ve farmakolojik olarak iki bakımdan sınıflandırıla¬ 
bilir. 

a) Barmasötik tasnife göre: 
1 - Toz 
2 - Grandi 
3 - Tablet 
4 - Kapsül 
5 - Şırmgalık prep-^ratlar 

a - Ampul 
b - Plakan 
c - Sol”s‘ron 
d - Diğerleri 

6 - Sol syonlar 
7 - Süspansiyon-emTlsion 
8 - Pomat 
9 - Süppozituvar 

10 - Aşı-serum ve biyolojik maddeler 
11 - Diğerleri 

b) Farmakolojik tasnife göre: 
1 - Antibiyotikler 
2 - S-"lf onamidler 
3 - Bitrofüranlar 

4 - Antiseptik ve dezenfektanlar 
5 - Antiparaziter ilâçlar(iç ve dış parazit ilâç.) 
6 - Analjezikler,antipiretikler,anestezikler 
7 - Antihistaminikler 
8 - Sindirim sistem ilâçları 
9 - Solunum sistemi ilâçları 

10 - Geni t al. ve "riner sistem ilâçları 
11 - Sinir sistemi,kalp ve damar sistemi ilâçları 
12 - Hormon preparatları 
13 - Kalsiyum,,fosfor ve iz elementleri ihtiva eden. 
14 - Vitamin preparatları ve yem ilâveleri 
15 - Aşı -w-er um ve biyolojik maddeler 
16 - Diğerleri 
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3 - TARİHÇE 

Yurdumuzda veteriner hekimlikte kullanılan prep r-t ima¬ 
lâtına ,elde mevcut vesikalara. göre, 193 8 yılında Eczacı 
Kemal Atabry adine verilen ve hayvanların (Distomatosis) 
inde kullanıl-n çok basit terkipli bir nrstahzarla başlan¬ 
mış tır.Bu tarihlerde dış ülkelerden Almanya’da Bryer ve 
Hoechst,İngiltere’de Cooper şirketlerinin Türkiye mümes- 
Şiiliklerince bu firmaların imâl ettikleri hazır ilaçları 
ithâl ederek pratiye intikal ettirilmekte,hayvanların 
çeşitli rdi hastalıkları ise veteriner hekimlerce yazılan 
reçeteler karşılımı eczanelerden temin olunmakta idi.Bazı 
hallerde ise,beşeri tababette kullanılan ilâçların bir 
kısmı,dozları ayarl'nmk suretile hayvanlara uygulanırdı. 

Bilhassa ikinci cihan h- rbinden sonra,yurdumuzda hayvan 
ve hayvani mahsûllere karşı vaki büyük talep karşısında 
hayvan yetiştiriciliğinin büyük bir değer kazanması,bun¬ 
lara ilâveten hayvan hast lıklorile mücadele için beynel¬ 
milel teşekküllerle-işbirlivi yapılması,bunlara "ye olun¬ 
ması, ayrıca komşu hükümetlerle yapılan yapılan veteriner 
mukaveleleri sonucu,hayvan hrst’lıklerile s- voşa büyük 
önem verilmesine sebep olmuştur.Bu bakımdan hem ilâç 

ihtiyacı artmış,hem de dış ülkelerle temas neticesi ora¬ 
da kullanıl n ilâçlar yurdumuzda veteriner hekimler tara¬ 
fından tanınmış,ithalatçı firmalar do bunları yurda getirt¬ 
meye başlamıştır.Bu suretle modern ve koruyucu hekimlik 
alanında en son tedavi metodları kullanılın yolunr giril¬ 
miştir , 

0 t-'-rihlerde memleketimizde ilAç s nayii bugünkü seviyeye 
ulaşmadı 'ından bu ilaçlarm yerli yapımı yerine ithâli ci¬ 
hetine gidilmiştir.Böylelikle ithalatçı firmalar bir çok 
müstahzarların ruhsatnamelerinin alınması hususunda teşeb¬ 
büse geçmişlerdir.İTetekim,firmalar?- verilen yabancı ilaç 
ruhsatnamelerine ait rakamlar tetkik edildikte, 1970 yılma 
kadar bu işlemin yür”d::f‘" gör-'İmektedir.Ancak rakamlarda 
srbit bir yükseliş veyr düş"ş yoktur. 
Yılı Y-hancı ruhsrt aded^ Yılı Y:-b-ncı ruhsat a. 
1938 3 1950 23 
1939 52 1959 22 
1940 - 1960 33 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 
9 

2 i 
13 
12 

1 
2 
1 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

16 
15 

7 
21 

1 
1 
3 
1 
3 
2 

8 
2 

1953 
1954 

16 
27 

7 
4 

Topl m 393 

1957 
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Yukarıda bir nebze açıklandığı -zere,ikinci cihan "har¬ 
binden sonra yurdumuz için istikbal vadeden hayvancılık 
sahasmd* kullanılan ilaçl-rm artık yurt içinde imali ci¬ 
hetine gidilmesi fikri kuvvetlenmiştir. 

Bu cümleden olarak yerli ilaç fabrikaları kurulmaya başlan¬ 
mış buralard" beşeri ilaç imalatının y nısıra veteriner illç seksiyonları faaliyete geçirilmiş ,bujîf'esseselerde 
evvelce yabancı olarak ruhsatı İmmiş ilâçlar veya benzer¬ 
lerinin imâli cihetine gidilmiştir.Bunun neticesi yabancı 
illç ithalatı,bilhassa son senelerde azalmaya y":z tut¬ 
muştur .Netekim,her kota devresinde azami ithalat 40.000 
doları aşmamaktadır .Bu ithalatta münhasıran henüz yerli 
imali olmayan ilaçlara tahsis edilmektedir.Şayet dışarı¬ 
dan gelen bir ilâç yerli olarak imaline gidildiği t-kdirde 
m"tevkip kota devresinde -rtık t'hsis verilmemektedir. 

Yerli im*l guhsatı verilen rubartname mıktarı 
Yılı Adet Yılı Adet 

1938 3 1957 -

1939 - 1958 23 
1940 - 1959 22 
1941 - 1960 33 
1942 2 1931 16 
1943 - 1962 15 
1944 - 1953 7 
1945 - 1964 21 
1946 1965 1 
1947 _ 1966 1 
1948 21 1967 3 
1949 13 196 8 1 

1950 1969 3 
1951 ... 1970 2 
1952 - 1971 35 
1953 16 
1954 27 Toplam ....... 276 
1955 7 
1956 4 

Ama ne v rki,yerli imal-t için olsa d hi,ilAç hem mad¬ 
delerinin heme hepsi yurt''dışından ithal edilmektedir. 
Bununla ber ber,bu g;;n veteriner hekimlikte her hastalı¬ 
ğa raüdahele etmek imkanı -rtık elde eilmiştir.Ve şayanı 
şükrandır ki,ilaç fabrikalarımız bilhassa veteriner he¬ 
kimlikle ilgili preparstları imalde adeta yrrış halinde¬ 
dirler.İlk senelerde bu sahaya el atmamış olanlar işin 
önemini takdir ettiklerinden bu yola başvurmaktadırlar. 

Yukarıda da ifade edildiği veçhile ilk yıllarda veteriner 
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preparatı ithal veya imalâtı az olduğundan 3940 sayılı 
kanunla bu ilâçlar beşerîilâçlar içine alınmış; bunların 
tahlil ve tetkiklerinin Tarım Bakanlığının tavassutu ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılması,devai kıy¬ 
metlerinin tesbitinden sonra kanuni müsaadelerinin Tarım 

Bakanlığınca verilmesi ön görülmüştür. Bu işlem bu gün de 
aynen câridir. 

Ancak veteriner ilâçları sahası her gün gelişmektedir. 
Bu mevzuda yeni yeni problemler ortaya çıkmaktadır. Bir 
ilâcın bir an evvel tatbikata intikali, hastalıklara der¬ 
hal müdahale edilmesi bakımından önemli bir husustur. Bu 
sebepten gerekli işlemlerin süratle neticelendirilmesi el¬ 
zemdir. İlâçların tahlil ve zararsızlık kontrollarmın ya¬ 
pıldığı Refik Saydam müessesesi esasen çok yüklüdür. Tah¬ 
lil ve tetkik için yollanan bir preparat bazı hallerde 
uzun süre sıra beklemektedir. Bu zaman zarfında ilâcın tat¬ 

bikat sahasına girişi gecikmekte ve dolamışı ile hayvancı¬ 
lığımızın uğranacağı ekonomik zararlar zamanında önleneme- 
mekteair. 

İlâçların ihtiyaç sahiplerine süratle ve kolaylıkla intika¬ 
li de ayrı bir meseledir. 

Bu bamımdan veteriner ilâçlarının tahlil, tetkik ve kont¬ 
rol işlemlerinin artık doğrudan Tarım Bakanlığı yetkisine 
verilmesi zaruret halini almıştır. Bu maksat için yeni ka¬ 
nuni mevzuat konulması, Bakanlığın buna göre teşkilâtlan¬ 
ması gereklidir. Bu hususta 3* plan devresinde imkân ta¬ 
nındığı takdirde işlerin daha düzgün ve süratli yürütülme 
imkânı sağlanacaktır. 

BÖLÜM II-MEVCUT BURUM 

Günümüze dek ilâç sanayi konusunda hiç bir envanter çalış¬ 
ması yapılamamıştır. Bu itibarla, üçüncü 5 yıllık plan 
dönemi için hazırlanan bu ilk rapor veteriner ilâçları pi¬ 
yasasındaki firmaların ^70 inden temin edilen bilgilere 
dayanılarak, mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun şekilde ha¬ 
zırlanmaya çalışılmıştır. Ancak, cevap veren müessesele- 
lerin bazılarından elde edilen bilgilerin, soruların ma¬ 
hiyetine nüfus edememesi ve yapılan beyan hatası dolay ı- 
siyle birçok hallerde gerçeğe uymadığı, mütecanis olmak¬ 
tan ve bu sebeplerle mukayese edilebilme imkânından uzak 
bulundukları, çeşitli test ve kontrollarla tesbit edil¬ 
miştir. Hatalı bilgilerin mümkün olduğu kadar müesseselerle 
temas kurularak düzeltilmesine çalışılmışsada bunun her 
zaman mümkün olduğu söylenemez. Doğrudan doğruya düzeltme¬ 
nin mümkün olmadığı hallerde, föyler üzerinde biribiriyle 
ilgili kalemler arasında mantıkî münasebetler araştırmak 
ve teknik bakımdan ilgililerden tamamlay'icı malumat almak 
suretiyrle düzeltie yoluna gidilmiştir. 

Aşağıda muhtelif bölüm ve paragraflarda y/apılan tahlille¬ 
rin bu düzeltilmiş bilgilere istinat ettirildiğine işa- 
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ret etmek gerekir. Ancak, bunun yananda Veteriner İlâç 
Sanayii yatırımlarının, özellikle bugüne kadarki tatbikat¬ 
ta, genel ilâç sanayi içinde müştereken yapılmış olması 
sebebi ile sektörün; 

- Sermaye yapısı, 
- Üretimde kullanılan iş güç, 
- Sabit Sermaye ve yatırımlar ile ilgili bilgiler raporu¬ 

muzda verilememiştir. 

1- Sektörün Kuruluşu 

a) Veteriner İlâç Sanayii aşı, serum ve biyolojik mad¬ 
deler dışında, tamamiyle özel sektör elinde olup, 
coğrafi dağılanıı itibariyle genellikle İstanbul ili 
dahilinde, beşerîve tarım ilâç sanayii kolları için¬ 
de teşekkül etmiştir. 

b) Yukarıda bahsettiğimiz nedenler ile sermaye durumla¬ 
rı ayrı ayrı belirtilememiştir. 

2- Mevcut Kapasite 

Kapasite tablosunda (Ek I) belirtilen kapasite rakamla¬ 
rının müesseselerin satış imkânlarına paralel olduğu 
görülmektedir. Bunun sebebi firmaların, genel kapasi¬ 
telerinin bir kısmını veteriner ilâçlarının piyasadaki 
satış imkânlarına göre ayırmış olmalarından ileri gel¬ 
mektedir. Her ne kadar genel ilâç sanayindeki atıl ka¬ 
pasitenin veteriner ilâçları satış imkânları arttıkça 
ona paralel olarak tahsis edilebileceği düşünülebilir ise 
de bu görüş, ancak Ampul-Elakon, Granül, Tablet, Kapsül 
ve Övül için geçerli olabilir. Buna mukabil, toz-süspan- 
siyon-solüsyon-emülsiyon ve pomat gibi diğer farmasötik 
şekildeki veteriner ilâçları genellikle insan sağlığı içir, 
için zararlı olduğundan ötürü, beşerî"ilâçlardan ayrı 
yerlerde imal edilmek zorunluğu vardır. Bu nedenle ge¬ 
nel ilâç sanayi atıl kapasitesinden veteriner ilâçları 
günümüzde az bir oranda faydalanabilmektedir. Kaldı ki, 
ayrı bir imalât tekniği ve ekipmana ihtiyaç duyan yem 
ilâveleri imalâtı da veteriner ilâçları içinde yer al¬ 
maktadır . 

Memleket nüfusunun süratle artmasına ve millî gelir se¬ 
viyesindeki gelişmelere paralel olarak ilâç tüketiminin 
de artacağı tabiidir. Eğitim seviyesinin yükselmesiyle 
hayvan yetiştiricisinin daha bilinçli çalışması ve hayva¬ 
nı menşeli protein sarfiyatının artmasına bağlı olarak 
hayvanlarımızın ıslah şartlarının da aynı istikamette 
gelişeceği şüphesizdir. 

Yurt içi talepleri bölümünde de görüleceği gibi, yakın 
bir gelecekte bu sanayinin gelişmesi özellikle antibi- 
otikler, paraziter hastalıklarla mücadele ilâçları ve 
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yenı ilâveleri konusunda olacaktır. Bundan dolayı, halen 
istifade edilebilen atıl kapasite oranı bugünkü orana na¬ 
zaran çok düşücekıir. 

Bu nedenlerle, özellikle veteriner ilâçları imali için yeni 
yatırım yapmaca mutlak suretle zorunluk vardır. 

3- Üretim 

a) Üretim ne todu-teknoloji 
1- Üretim metodu 

Sermaye durumu bölümünde de işaret edildiği gibi, 
Veteriner İlâç Sanayii seKtöründe sermaye, kapasite 
ve üretimin takriben ^»70-80'i az sayıda büyük mües¬ 
seseler etrafında toplanmıştır. Bu müesseselerin çoru¬ 
nun son 10-15 sene zarfında kurulduğu veya gelişme 
imkanı bulduğu göz önünde tutulursa, ister yerli is¬ 
ter yabancı sermayeli olsun, bilhassa sermaye kesafe¬ 
tine dayunan yeni otomatik makinelerle üretim yaptık¬ 
ları hemen anlaşılır. Bu itibarla, büyük müesseseler 
gurubunda üretim metod ve teknolojisinin en ileri bir 
seviyrede bulunduğu ve bu bakımdan batı memleketlerin e 
deki benzerlerine nazaran hiç bir fark arz etmedikle¬ 
ri söylenebilir. Denebilir ki, Türk Veteriner İlâç 
Sanayii halen erişmiş olduğu bu teknolojik seviye ba¬ 
kımından dış piyasalara çıkabilecek bir karakter arz 
etmektedir. 

2- Üretimin ortalama girdikleri (Lk II-Ek III-Ek IV) 
Satış içindeki %■ si 

Üretim girdikleri Ye rli ithal Toplam 

Ham madde 1.08 34.66 35.74 
Ambalaj Malzemesi 13.43 0.37 13.80 
Yardımcı Madde 0.48 1.83 2.31 
Enerji 2.4 - 2.4 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi veteriner ilâç¬ 
larında ham madde girdisi yüksek, ambalaj malzemesi 
girdisi düşüktür. Bunun nedeni veteriner ilâçlarının 
dozlarının y^üksek oluşu ve büyük ambalajlarda piyasayla 
verilişidir. Gümrük ve diter masraflar, ham madde 
ithal bedelinin ortalama olarak 7;80'm. kadardır. Di¬ 
ğer bir deyişle, girdideki ham madde tutarının ^45' 
idir. 

b) Üretim 
1-Ham madde üretimi 

Veteriner İlâç ham maddesi, genel kimya sanayii ve 
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ilâç ham madde sanayii içindedir, 
2- Müstahzar ilâç üretimi (Ek V) 

Veteriner ilâçları, tamamen müstahzar ilâç şeklinde imal 
edilmektedir. 

Bu müstahzarları farmakolojik bakımdan bir tahlile tabi 
tutarak 1966-1971 yıllarına ait (Ek VI) nisbetlerin orta¬ 
lamasının sıralaması yapılırsa, Türkiye'de imal edilen 
müstahzarlar içinde en önemli yeri antibiotiklerin işgal 
ettiği görülür. Gerçekten bütün üretimin üçte biri anti- 
biotiklerdir. Bunu takiben fi28 ile antiparaziter ilâçlar, 
°jo24 ile vitamin preparatları ve yem ilaveleri gelmektedir. 

Üretimin 1966-1971 yıllarına ait ortalama nisbetleris 
Ortalama %■ 
1966-1971 

1- Antibiotikler 32,6 
2- Antiparaziterler 28,3 
3- Vitamin preparatları 

ve yem ilâveleri 23,6 
4- Sülfonaaıidler 3,7 
5- Antisepıtikler ve dezenfektanlar 3,6 
6- Nitrofuranlar 2,2 

Talep bünyesindeki gelişmelere göre istikbaldeki üretimin 
bileşimi de, bilnarsa bu üç gurupta toplanacaktır, 

4- Dış Ticaret Durumu 

a) İthalât 

1- Mamul madde ithalatı; Türkiye'de henüz imalatı yapı- 
lamıyan veteriner ilâçları uzun yıllardan beri Tarım 
Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü emrine verilen 
kotalar ile (1971 yılı $ 80.000) ithal edilmektedir. Ve¬ 
teriner ilâçları imalat sanayinin gelişmesine bağlı ola¬ 
rak bu ithalât azalmaktadır. 

2- Ham ve yardımcı madae ithalâtı; dahilde ham madde 
imali, müstahzar ilâç sanayine paralel bir gelişme göstere t- 
oıediğinden ham maddenin hâlâ çok büyük nisbette dışardan 
temini mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

Yıllara göre üretimde kullanılan ham madde, yarı mamul 
yardımcı maddeler ve ambalaj malzemesi sarfiyat tabloları t o 
detaylı bir şekilde (Ek II-III) de gösterilmiştir. 
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Bu tablolara göre (OOO)TL. 
Yerli Malı îthal Malı 

1969 1970 1969 1970 

Müessir maddeler 275 391 11.297 12.477 
Yardımcı madde 169 173 578 658 

Toplam 444 564 11.875 13.035 

Üretimde kullanılan müessir ve yardımcı maddelerin 
fc96' sinin ithal edildiği görülmektedir. 

b) İhracat 

Veteriner İlâç Sanayii 1960 yılından bu yana beşeri 
ilâç imalat sanayi yan kolu olarak gelişmiştir. Ancak, 
halen veteriner ilâçları yurt içi arz talep dengesi , 
yurt içi talebi bölümünde de dfcetaylı olarak görüleceği 
gibi, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, potansiye¬ 
le oranla uzun yıllar üretim açığı verecektir. 

Ancak yurt içi talebi karşılandıktan sonra ihracat dü¬ 
şünülebilir. 

5- Stok Durumu 

Aşağıdaki stoklar tablosunun tetkikinde de görüleceği gibi, 
mamul mallar ile ham ve;.yardımcı maddelerin stokları senele¬ 
re göre değişik oranlar vermektedir. 

Şöyleki; 

a) Mamul mallar stoku; 1969 yılı üretimine göre, yıl başı- 
yıl sonu fo 12-14; 1970 yılı üretimine göre ise °/o 13 tür. 
Aynı şekilde 1970 satışına göre, yıl başı - yıl sonu 
stoku Y 12,5 dur. 

b) Ham madde stoku; 1969 yılı ham madde kullanılışına göre, 
yıl başı - yıl sonu Şi 59-64; 1970 yılı ham madde kulla¬ 
nılışına göre ise yıl başı - yrıl sonu ^ 58-77 şeklindedir. 
Mamul mallar stokuna nazaran ham madde stokunun çok faz¬ 
la oluşu, bir taraftan yürürlükte olan ithalât rejimi¬ 
nin tabii bir neticesi, diğer taraftan veteriner ilâç¬ 
larının mevsimlere ba^lı olarak ortaya çıkarı hastalık¬ 
larla mücadelede kullanılmasındandır. 

Bu durum yeni gelişmekte olan Veteriner İlâç Sanayii' 
nin finansman masraflarını artırmakta ve dolayısiyle de 
mamul maliyetine menfi yönden tesir eden unsurlardan 
biri olmaktadır. 



-9-

Yılbaşı Stokları Yıl Sonu Stokları 
(Bilanço Rakkarn) (Bilanço Rakkam) 
Değer (ooo)TL  _ Değer (ooo)TL  

I- Mamul mallar 1969 3.880 4.650 
1970 4.650 4.802 

II- Yerli ham mad. 1969 90 100 
ve yardımcı 
maddeler 

1970 100 85 

III- İthal malı 1969 6.65O 7.225 
ham ve yardım- 1970 7.225 9.600 

6- Yurt İçi Tüketim ve Talep Potansiyeli 
Ek 7IIa - VIII deki tablolarda 1970-1971 yıllarına ait üreti¬ 
min kullanılışı (satışlar) görülmektedir. 1970 yılı 37,5, 
197-1 yılı 5-1 milyon T!, dır. Günümüzde Veteriner İlâçları talep 
ve tüketim dengesi henüz kurulmamıştır. Türkiye'de, kümes hay¬ 
vanları dahil hayvan mevcudu 105 milyon başa ulaşmaktadır. 
Ortalama rakamla bir hayvana yılda 1 Tl.'lık ilaç sarf edile¬ 
ceği düşünülürse, toplam sarfiyat 105 milyon Tî.'sını bulur. 
Kaldı ki, bu rakamın, mevcut hayvan varlığına oranla çok düşük 
olduğu bir hakikattir. Meselâ, bir koyunda senede asgari iki 
defa kelebek mücadelesi, iki defa mide-barsak kıl kurdu, bir 
defa tenya mücadelesi ve dört defa da dış parazit mücadelesi 
yapmak lâzımdır. Bu mücadeleler için gene asgari değerlerle 
2,70 Tl, *lık bir ilâç sarfiyatı lüzumludur. 

Bu takdirde, 35 milyon baş koyun mevcudu göz önüne alınırsa, 
yalnız koyunculuğun paraziter mücadele ilâçları yönünden ya¬ 
rattığı talep 95 milyon TL. !smı bulmaktadır. 

Aynı misali sığırcılık konusunda da vermek kabildir. Takriben 
14 milyon baş sığır için bugün 55 milyon TL.'lık Veteriner 
ilâcı talebi mevcuttur. 

Bu duruma göre koyunculuk ve sığırcılığın veteriner ilâçları 
yönünden yarattığı talep 150 milyon TL.'sına ulaşmaktadır. 
Bunun dışında, tavukçulukta 30 milyon ve yem ilâveleri ile 
vitamin preparatlarmda da 70 milyon TL. 'lık bir talep daha 
mevcuttur. Böylece günümüzde toplam veteriner ilâçları talebi, 
250 mily on TL,. ' smı bulmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği 
üzere; 



-10-

Tüketim - Talep Mukayese Tablosu : 

1971 1971 
Tüketiıni (ooo) Talep Potansiyeli 
 (ooo)  

Antibiyotikler 14*870 65.000 
Sülfonamidler 2*100 2.500 
Kitrofüranlar 1.810 5.000 
Antiseptikler ve 
dezenfektanlar 

1.820 5.000 

Antiparaziter ilâçlar 14.054 85.000 
Analjezikler, antipitikler 460 1.500 
Sindirim sistemi ilâçları 250 1.000 

Sinir sistemi ilâçları 218 1.000 

kalsiyum, fosfor ihtiva 
edenler 

636 6.500 

Vitamin preparatları ve 
yem ilâveleri 10.895 70.000 

Mamul olarak ithal 2.000 2.000 
Diğerleri 1.945 5 .500 

Toplam 51.058 250.000 

Bugün,taleple tüketim arasında büyük bir açık vardır. Bu¬ 
nun nedeni: 

a- Yetiştiricilerin yeterli derecede eğitim görmemiş olma¬ 
ları , 

b- Hayvan mahsulleri ve hayvanların ekonomik yönden tam de¬ 
ğerlendirilmemesi , 

c- Veteriner İlâç Sanayinin ilâç imalât sanayiinin yan kolu 
olarak teşekkül etmiş bulunması, 

d- Gerek teknik eleman, gerekse teçhizat yrönünden hastalık¬ 
larla mücadelenin yeterli derecede yapılamaması, 

e- Veteriner ilâçlarının, hayvan yetiştiricilerinin kolay¬ 
ca bulup alabileceği şekilde, memleketin her tarafında 
satılabilmek imkânından yoksun oluşu, 

Bu faktörlerin etkisi ile, yurt içi talep-tüketim dengesinin 
henüz kurulmamış olmasından dolaydı, hastalıklardan kayıp¬ 
lar ve hay^vansal ürünlerdeki verim düşüklükleri sebebiyle 
uğranılan yıllık üretim kaybı büyük rakamlara ulaşmaktadır. 
Yalnız hastalıkların yaptığı zarar 3»5-4 milyar TL.sı civa¬ 
rındadır. 
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7- Veteriner İlâçları Piyatları 

Bugünkü sisteme göre veteriner ilâçlarının fiyatları 
Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce 
tayin ve tespit olunmaktadır. 

Veteriner İlâçları ilâç sanayii sektörü içinde bazı 
özellikleri dolay isiyle farklılıklar göstermektedir. 
Aşağıda zikredilecek faktörlerin etkisiyle veteriner 
ilâçlarının maliyeti yüksek olmaktadır. Şöyleki; 

A- Veteriner İlâç Sanayiinde ham madde stoku, :,Stok Bu¬ 
rumu'' bahsinde görüldüğü gibi, çok yüksektir. Buna 
bağlı olarak sanayinin finansman masrafları da yüksek 
olmaktadır. 

B- Veteriner İlâç Sanayiinde eğitim, öğretim çalışmala¬ 
rı; 
a- Bemonstrasyonlar 
b- Pilim çalışmaları 
c- Kurs ve seminerler 

d- Broşürler ve afişler 
e- Eğitici neşriyat ve sirkülerler 
f- Köy çalışmaları 
Şeklinde yürütülmektedir. Bu tür faaliyetler masraflı 
olduğundan satış masrafları da yüksektid. Çünkü bu 
sanayi, uğraştığı konuyu bizzat yetiştiriciye kadar 
götürmek ve onun kullanılışını öğretmek zorunda kal¬ 
maktadır. Bu suretle yetiştirici hastalıklar ve ilâç- 
lama konusunda daha fazla bilgi edinmekte ve mücade¬ 
lesini hayvan bakım ve beslemesini daha rantabl ve 
rasyonel şekilde yrapmaktadır. 

C- Sanayiin imalât masrafları yüksektir. Veteriner İlâç- 
Sanayii, beşerî ilâç sanayiinin yan kolu şeklinde te¬ 
şekkül ettiğinden, veteriner ilâçları bu sanayiin 
imalât programının ancak müsait olduğu zamanlarında 
veya fazla mesai yapılmak suretiyle imal edilebilmek¬ 
tedir. Ayrıca veteriner ilâçları tüketiminin bugünkü 
rakamlara göre küçük miktarlarda kalması, imalâtın da 
küçük partiler halinde yapılmasını zorladığından, iş¬ 
çilik ve işletme masrafları artmaktadır. 

B- Veteriner ilâçlarında ambalaj malzemeleri masrafları, 
beşerî ilâç sanayine oranla daha pahalıdır. Çünkü ve¬ 
teriner ilâçlarının yıllık satış adetleri küçük mik¬ 
tarlar halinde kaldığından, ambalaj malzemeleri si¬ 
parişleri de küçük partiler halinde yrapılmaktaaır. 

E- Antibiyotikler dışında imalâtta kullanılan diğer ham 
ve yardımcı maddeler, bazı ilâç sanayiinde olduğu gi¬ 
bi, gümrük indiriminden istifade ettirilmemektedir. 
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Gerek Veteriner İlâç Sanayiin gelişebilmesi, gerek¬ 
se hayvan yetiştiricisinin daha ucuza ilâç alabilme¬ 
si için, maliyeti artıran yukarıdaki faktörlerden ba¬ 
zılarının bu sanayi kolunun lehine değiştirilmesi yo¬ 
lunda çalışmalara ihtiyaç vardır„ 

Bu husustaki tavsiyeler tedbirler bölümünde belirti¬ 
lecektir . 

8- İstihdam Burumu 

Veteriner İlâç Sanayi Yatırımları, genellikle ilâç sanayi 
içinde müştereken yapılmış olduğundan sektörün istihdam 
durumu hakkında ayrı bir bilgi vermek mümkün delildir. 

9- Mevcut Tıkanıklıklar 

Günümüzde, Veteriner İlâç Sanayiinin gelişmesini engel- 
liyen tıkanıklakları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

a) Şimdice kaçar takip edilen hayvancılık politikası, 
gereği gibi tatbikata intikal ettirilemediğinden hay¬ 
vancılığın gelişmesini sağlıyamamış olması, 

b) Serbest veteriner hekimliğin inkişaf etmemiş olması, 
c) Genel ithalât rejiminin yarattığı güçlükler, 
d) Satış kanallarının 1262 sayılı kanunla tahdiİlendi¬ 

rilmiş olması, 

e) Veteriner İlâç Sanayiinin, müstakil olmayıp, ilâç 
imalât sanayinin yan kolu şeklinde teşekkül etmiş 
bulunması. 

BÖLÜL III- YURT İMKANLARI 

Potansiyel imkânları 

Türkiye, kümes hayvanları dahil, 105 milyon başı bulan 
hayvan varlığı ile dünya memleketleri içerisinde 6 ncı 
sırayı işgal etmektedir. Hayvancılığımız çok ilkel şart¬ 
larda yapılmasına rağmen, gerek bir istihdam unsuru 
olarak, gerekse yurt içi hayvansal ürün taleplerinin kar¬ 
şılanması ve dış ticarete etkisi yönünden çok önemli ve 
üzerinde her zaman durulmağa değer ekonomik bir faktör 
dür. 

Türkiye'de köyrlü nüfusu, toplam nüfusun cğ7 0 ' ni teşkil 
etmektedir. (1968 programı sayfa:l62) Şu halde, nüfu¬ 
sumuzun ^70'inin hayvancılıkla meşgul olduğunu kabul 
etmemiz gerekmekledir. Çünkü köyde ziraatla uğraşmakta 
olan her fert aynı zamanda hayvancılık da yapmaktadır. 
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Tarımın diğer kollarında yılın uzun bir süresinde kulla- 
nılmıyan işgücü, hayvancılıkta kullanılabilme imkânına 
sahip olmaktadır. Bu itibarla hayvancılık, nüfus ve 
çalışma politikamız yönünden, önemli bir istihdam unsuru 
olarak da mütalâa edilebilir. 

Ayrısa hayvancılığımızın, primitif şartlar altında yü¬ 
rütülmesine ve çeşitli etkenlerden dolayı büyük bir ve¬ 
rim düşüklüğü içinde bulunmasına rağmen, bugün dahi 
üretim değeri yönünden, gerek gayri safi millî hasıla 
ve gerekse tarım kesimi içinde hiç de küçümsenmiyeoek 
bir yeri ve payı bulunmaktadır. 

Tarımın millî gelire katkı payı 1969 yılında ^27 ve 
1970 yılında ^25,3 dür. Tarım kesimi brüt üretim değe¬ 
ri ve üretim yapısı içerisinde hayvansal üretim paya. 
1969 yılında ^34, 1970 yılında ^32,2 dir. 

Dış ticaret dengesine olan katkısı dolayısiyle de hay¬ 
vancılık, ekonomik yapımızın mühim bir unsurudur. 1969 
yılı toplam ihracat 536,8 milyon US. dolardır. Bu 536,8 
milyon dalırlık ihracatın 26,6 milyon doları hayvansılık 
ve hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır. 

Şurası muhakkaktır ki hayvancılığımızın tarım kesimindeki 
üretim payı ve dış ticaret dengemize olan katkısı, başka 
memleketlere bakıldığı zaman hiç de tatminkâr değildir, 
îleri memleketlerde tarım gelirleri içerisinde hayvan 
ürünleri geliri nisbet ortalaması $60'm üstünde olduğu 
halde, memleketimizde bu, $30 civarındadır. Bu hususta 
birkaç misal vermek gerekirse bu payın; 

Batı Almanya'da $ 75 
İngiltere'de $ 62 
Danimarka'da $ 82 
U.S.A. da % 59 
Branşa'da $ 64 olduğunu zikredebiliriz. 

Türkiye'de hayvancılığın tarım sektörü içerisindeki payının 
diğer memleketlere oranla daha düşük olmasının sebepleri 
arasında : 

a) Yüksek verimli hayvan birimlerinin geliştirilmemiş olması 
ve bunların hayvan varlığı içindeki sayılarının artırılmamış 
bulunması. 
b) Meraların ıslahı,bakım ve kullanma haklarının düzenlenmemiş 
olması. 
c) Araştırma,eğitim ve yayın hizmetlerinin hayvan verimliliğini 
artıracak şekilde genelleştirilemeyişi. 
d) Fiyat politikasının ve pazarlama imkânlarının tam organize 
edilemeyişi. 
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e) Bakım, beslenme ve hastalıkların kontrolünde yetiş¬ 
tiricilerin tekniğinin yükselmemiş olması. 

f) Hastalıklarla savaş çalışmalarının yoğun bir şekilde 
yürütülmemesi, 
Önemli faktörler olarak kaydedilebilir. 

Hayvancılığımızın üretim değerlerini düşüren ve bunu geniş 
ölçüde etkileyen yukardaki faktörlerin en önemlilerinden 
birisi hastalıklarla savaşın yoğun bir şekilde yapılamayı¬ 
şıdır . 

Gerçekten de hayvan hastalıklarından Türkiye'nin kaybı büyük 
rakkamlara ulaşmaktadır. Toplam hayvancılık sektörünün yıllık 
üretim kaybı 15 milyar TL. sı civarında olup, hastalıklar 
dolayısı ile uğranılan yıllık zarar 3>5 milyar TL. sı tahmin 
edilmektedir. 

Türkiye hayvancılığı çeşitli hastalıkların, özellikle iç ve 
dış parazitlerin tehdidi altındadır. Memleketimizin iklim 
şartları muhtelif mevsimlerde değişik parazit invazyonlarınm 
oluşuna çok müsaittir. Hijiyen şartlarının bozuk, rasyonel 
beslenme düzeninin henüz çok geri olduğu hayvancılık sektörün¬ 
de, mineral madde ve vitamin noksanlıklarına bağlı hastalıklar¬ 
la klinik vak' alarm oram da bu konuda ileri memleketlere 
nazaran çok yüksek seviyededir. 

Paraziter hastalıkların Türkiye1 de yayılış durumlarına kısaca 
temas etmek isteriz : 

Dış parazitlerden keneler bütün yurtta çok yaygın durumda 
olup hayvanlara naklettikleri hastalıklar, toksinleri dola- 
yısı ile ölümlere yol açmaları, deriyi tahrip ve nihayet hay¬ 
vanlarda verim düşüklüğüne sebep olmaları gibi sayılabilecek 
zararları malumdur. 

Gene, dış parazitler meyanında sayabileceğimiz Hypodermalar 
bütün memlekette çok görülen bir parazit çeşididir. Yapılan 
hesaplara göre Hypoderma!ların yalnız deri endüstrisine 
zararı yılda 10G milyon TL. nı geçmektedir (PAO Raporu). Canlı 
ağırlıkta asgari 50 kg. kayıp ve süt verimindeki 1/3 nisbetin- 
deki düşme, başka zararlarda nazarı itibara alınırsa bu kay¬ 
bın 500 milyonun üstüne çıktığını görüyoruz. 

Bit ve pirelerin, bükün evcil hayvanlara olduğu kadar, yurdu¬ 
muzda hızla gelişmekte olan tavukçuluğa zararlarını ifade 
edebilmek için bunların ^35 nisbetinde ölümlere yol açtığı ve 
$> 50 nisbetinde de yumurta verimini düşürdüğünü kaydetmek is¬ 
teriz. 
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İç parazitlerden Distomatose koyunculuğumuzu ve sığırcılığı¬ 
mızı yurdumuzun her tarafında yüksek oranlarda tehdit etmek¬ 
tedir. Orta anadolunda ve güneyde $40-60, Batı anadoluda $40- 
50 oranında olan invazyon, yer yer $90'a kadar çıkmaktadır. 
Distomatose'dan hayvan zayiatımız, invazyonun ağıt seyrettiği 
senelerde $30-35*e kadar çıkmaktadır. Kronik devrede ölüm 
oranı düşmekle beraber, hayvansal ürünlerin verimi azalmakta, 
karaciğer tahrip olduğundan tüketim maddesi vasfını kaybetmek¬ 
tedir. 

Mide, barsak ve akciğer kıl kurtları Türkiye'de $100 yaygın¬ 
dır. Bu invazyon dolayısı ile uğranılan ekonomik kayıp, 2 
milyar TL. sı olarak tahmin edilmiştir. 

Ayrıca tenyalar yalnız hayvan sağlığını değil, insan sağlığı¬ 
nı da yakından ilgilendiren bir sorundur. Yurdumuzda $40-45 
nisbetinde yaygın bulunmaktadır. Sebep olduğu ölümler ve verim 
düşüklükleri yanında Cycticerc'li etlerin imhası münasebetiy¬ 
le meydana gelen ekonomik zarar milyarlara ulaşmaktadır. 

Ascarid'ler, protozoon invazyonları ve bunlara bağlı olarak 
görülen hastalıklar, yem yetersizliği ve bunların komplikas¬ 
yonlarından bir yılda Türkiye'de 11 milyon baş hayvan ölmek¬ 
tedir. 

Burada daha detayına inemediğimiz ve fakat ana hatları ile 
önem ve zararlarını belirtmeye çalıştığımız bu hastalıklarla 
savaşta ve hayvancılığa gereken üretim gücünü kazandırmakta 
an etkili unsur ve ilk başta düşünülmesi gereken şey muhakkak 
ki VETERİl- ER İLÂCI1 dır. 

Tüketim ve talep potansiyeli bölümünde detaylı olarak belir¬ 
tildiği gibi, günümüzde koyunculuk, sığırcılık ve tavukçulu¬ 
ğun yarattığı toplam veteriner ilâçları talep potansiyeli 
takriben 250 milyon TL. dır. 

Bu potansiyel, daha yukarda hayvancılığın üretim payının 
düşmesine sebep olarak gösterdiğimiz faktörlerin ıslahı ile 
orantılı olarak-', her geçen yıl biraz daha aratacaktır. 

BOLÜM IV- ÜRETİM PROGRAMI 

1- Genel Politika 

Buraya kadar yapılan tahlillerin ışığı altında Veteriner 
İlâç Sanayiinin gelişmesi için takip edilecek politikanın 
esas hedefleri; 

a) Hayvancılıkta, 15 milyar TL.nı bulduğu tahmin edilen üretim 
ve ölüm kaybının önlenmesi-, 

b) Günümüzdeki 250 milyon TL. Veteriner İlâç potansiyelini 
azamî 1977 yılma kadar gerçekleştirmiş olmak, 
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c) Modern teknoloji ve araştırmaya uygun olarak yeni ilâç
ların Türkiye’de kullanılması için imalâtının sağlanması, 

d) Veteriner İlâç Sanayiinin gelişmesini sağlıyacak yatırım
lara öncelik tanınması, 

e) Bu sanayiinin müstakil olarak teşekkül ve gelişmesini 
sağlamak maksadiyle; 

1- Tahlil, tetkik ve ruhsatlandırma 
2- Fiyat teshiti 
3- Pazarlama ve satış kanallarının ayrıca düzenlenmesi 
4- Pazar kontrollar.ının yapılması 
5- Ham ve yardımcı maddelerin i+hali ile ilgili bütün 

işlemlerin ayrıca mütalâası konusunda kanunî tedbir
lerin alınması o 

2- Yurt İçi Talep Projeksiyonu 
Yurt içi talep projeksiyonu elimizdeki bilgilere göre ancak, 
farmakolojik şekiller esas alınmak suretiyle hazırlanabil-
miştir» (Ek VIII) 

a) Projeksiyonun yapılmasında nallanılan metod : 

Yurt içi Tüketim ve Talep Potansiyel bölümünde, günümüz 
veteriner ilâçları balep potansiyeli olarak ortaya çıkar
tılan asgari 250 milyon TL„ lık hacmin alınacak tedbirler 
ile üçüncü plan dönemi sonuna kadar gerçekleştirilmesi 
gerektiği görüşüne dayanılarak, ek VIII deki farmakolojik 
şekillere göre veteriner ilaç talebi projeksiyonu isimli 
tablo meydana getirilmiştir,, 

Bu tabloda bir önceki yıla göre artış : 
Yıllar °İo 
1971 13 o Gö t 36 
1972 20 o 500 40 
1973 260250 37 
1974 33«OOC 34 
1975 38»000 26 
1976 39,000 23 
1977 42»000 20 

Şekli ile Türkiye için asgari ve muntazam bir artış 
seyri takip etmektedir» Böylece 3°üncü plan dönemi 
sonunda toplam Veteriner İlâçları satış hacminin 250 
milyon TL» na ulaşacağı tahmin edilmektedir» Görüldüğü 
üzere; 
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Antibiotikler 

Antiparaziter İlâçlar 
Vitamin, preparatları ve 

65 milyon 
85 

yem ilâveleri 70 n 

TL.lık hacimleri ile mevcut durumda olduğu gibi 3.üncü 
plan dönemi sonunda da genel talep içinde ^88'i işgal 
etmektedir. 

b- Toplam talebin hayvan başına irdelenmesi 

Yukarıdaki bölümlerde gönümüzde Türkiye'de 105 milyon 
baş hayvan olduğu belirtilmiştir» Bir an için hayvan 
adedinin artmadığını düşünür isek plan dönemi sonunda 
ortalama yıllık veteriner ilâç tüketimi hayvan başına 
2,38 TL.dan ibarettir. Asgari olan bu rakkam; 

a) Nüfus başına gelir arttıkça 
b) Hayvan verimi arttıkça 
0) Hayvan sağlığı ile ilgili eğitimler tamamlandıkça 
d) Satış kanalları açıldıkça artacaktır. 

3- İhracat Projeksiyonu 

Mevcut durumda incelendiği gibi, veteriner ilâçları pa¬ 
zarında büyük bir talep ve tüketim açığı bulunmaktadır, 
tîcüncü 5 yıllık plan devresi içerisinde takriben 250 mil¬ 
yonluk toplam talep potansiyeline ulaşmak ve böylece gü¬ 
nümüzdeki talep-tüketim açığını kapatmak ana hedef olarak 
belirtilmiştir. Bu bakımdan ihracat birinci derecede düşü¬ 
nülmemektedir . 

Ancak sanayiinin, daha yukarlardaki tedbirlerin alınması 
sonucu göstereceği gelişmelere bafalı olarak, ilerde ihra¬ 
cata yönelmesi de mümkündür. 

4- Uygulanması gereken yeni teknoloji ve üretimin girdikleri 

Genellikle Veteriner İlâç Sanayii, halihazırda dünyadaki 
teknolojiye paralel olarak ileri teknik ve metodla çalış¬ 
maktadır . 

Yurt içi talep projeksiyonu bölümünde görüleceği gibi, 
istikbalde veteriner ilâçlarının gelişme sahası özellikle 
antibiyotikler, antiparaziter ilâçlar ve yem ilâveleri 
sahasında olacağına göre, bu sahalardaki teknolojik geliş¬ 
melerin takibi ve Türkiye'ye en kısa zamanda getirilmesi 
için tedbirlerin alınması ve bilhassa yem ilâveleri konu¬ 
suna yeni yatırımlar yapılması gerekmektedir. 

Üretim girdileri oranı, üçüncü beş yıllık plan devresinde 
de büyük bir değişme göstermeyecektir. 
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5- İthalat Projeksiyonları 
a) Mamul mal ithalâtı 

Müstahzar ilâç ithalâtı 1972 yılından 1977 yılına kadar 
(80.000 $) veya 2J000.00O.- TL.olarak aynı seviyede ka¬ 
lacaktır . 

Bu rakam, hir taraftan modern teknolojiye uygun ilâç¬ 
ların yurt içinde irjal edilmeleri, diğer taraftan da 
mevcut kota sisteminin değişmiyeceği göz önünde tutu¬ 
larak hesaplanmıştır. 

b) Ham madde ithalâtı 

Önümüzdeki yıllarda, farmakolojik şekillere göre vete¬ 
riner ilâç talebi projeksiyonu tablosunda belirtilen 
ilâç üretimini gerçekleştirebilmek için lüzumlu ham 
madde ithalinin vergğler değişmediği takdirde, şu şe¬ 
kilde olacağı hesaplanmıştır. 

Ham madde ithalatı projeksiyonu (CİP) 
Yılı Milyon TL. 
1972 16.200 
1973 22.300 
1974 29.650 
1975 38.400 
1976 47.500 
1977 57.125 

Ham madde ithalâtının satış hacmine uygun olarak ar 
tacağı görülmektedir. 

BÖLÜM V- YATIRIM PROGRAMI 

Beşerî ilâç veya ziraat ilâçları sanayii sahasında bir atıl 
kapasite görülmekte ve bu kapasiteden Veteriner İlâç Sanayi¬ 
inin istifade etmesi düşünülebilirse de, Veteriner İlâç Sana¬ 
yiinin imalât özelliği ve bu ilâçların büyük bir kısmının tok- 
sik oluşu dolayısı ile bû sahaya yeni yatırımlar yapılması 
zaruridir. 

Mevcut üretim ve yurt için talep projeksiyonu bölümünde gö¬ 
rüldüğü gibi antibiotikler, antiparaziter ilâçlar, vitamin 
preparatları ve yem ilâveleri genel üretim ve talep içinde 
İo88' i işgal etmektedir. Antibiyotiklerin beşerî ilâç sanayii 
sahasindaki atıl kapasiteden istifade edeceği düşünülmebilir- 
se de, diğerleri aşağıda gösterilen sebeplerden dolayı ayrı 
bir yatırımı gerektirmektedir. Şöyleki; 

1- Antiparaziter ilâçlar toksik olmaları sebebiyle insan sağ¬ 
lığı için zararlıdırlar. Bu bakımdan beşerî ilâçlarla ay¬ 
nı makina ve aletlerle imal edilmeleri mahzurludur. 2iraat 
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İlâçları ise veteriner ilâçlarına nazaran, daha toksik olduk¬ 
larından buradaki atıl kapasiteden istifaue ile yapılacak 
ilâçlarda hayvan sağlığı için zararlı olacaktır. 

2- Yem ilâveleri imalât tekniği ve kullanılması hususu makine¬ 
ler yönünden beşerî ilâç imalâtından tamâmiyle ayrı bir özeel- 
lik göstermektedir. Mesalâ, toz karıştırma makineleri özel 
ve büyük hacimli olmak mecburiyetindedir. 

Yukarıda bahsedilen konuları gerçekleştirmek için, TL. veya 
fi olarak ne kadar sabit yatırım gerektiği, elimizde bu yönde 
bilgi olmadığı için hesaplanamamıştır. 

BÖLÜM VI- SAĞLANACAK FAYDALAR 

1- Katma Değer Üzerindeki Etkisi 

1970-1977 dönemine ait katma değer EkiX hesap edilmiştir. 
Aşağıdaki tabloda ise, yapılacak yatırımlarla bu se&törün 
millî gelire ilâve edeceği değerlerin artış indeksi gösteril¬ 
mektedir. 

Veteriner İlâç Sanayiinde katma değer projeksiyonu 
Yıllar Katma Değer indeksi İndeksi 

(Milyon TL.) (970=loo (973,1c 
1970 15.540 100,0 
1971 21.800 140,3 
1972 31.000 199,5 
1973 42.900 276,1 100,0 
1974 57.900 372,6 135,0 
1975 75.150 483,6 175,2 
1976 93.000 598,5 216,8 
1977 121.900 720,0 260,8 

Bu sanayi, rakamlara göre ihmal edilebilecek bir sektör de¬ 
ğildir. Kaldı ki, bu sektörün önemini yalnız millî gelire 
katkısı ile değil, memleket hayvan sağlığı ve kalitesine hiz¬ 
meti ile de ölçmek icap eder. 

Yukarıdaki tabloda 1973=100 indeksi de incelendiğinde beş 
yılda $160,8 bir artış görülmektedir. Bu iıisbetteki bir ar¬ 
tış ise yılda ortalama $32,1 dir. 

2- Dış Ticarete Etkisi 

Veteriner İlâç Sanayiine yapılacak olan yatırımın dış ticarete 
etkisi; 

a) Memleketimizde veteriner ilâçları ve yem ilâveleri kullanı¬ 
mı arttıkça hayvansal ürün miktarı artacak ve kalitesi de 
yükselecektir. Buna dayalı olarak hayvansal ürünlerin ih¬ 
racı istenen seviyeye ve kaliteye gelecektir. 



>) Yuyrudumuzun ihtiyacı karşılandıktan sonra ihracat ya¬ 
pılabilecektir . 

c) Genel kimya sanayiinde ilâç ham madde imalini hedef tutan 
yatırım projelerine öncelik verildiği taktirde, veteriner 
ilâç ham maddesi ithalinin azalması mümkün olacaktır. 

İstihdam Etkisi 

Belüm V te bahsedilen yatırımın istihdama etkisi üç safhada 
düşünülebilir. 

a) İnşaat safhasında; 
Veteriner İlâç Sanayii imalâtını geliştirmek için yapılan 
inşaatlar devamlı olmıyan yeni bir iş hacmi yaratacaktır. 

İs) İşletme safhasında; 
Yeni yatırımlar ile, gerçekleştirilen imalâtlarda yönetici, 
teknik personel, işçi istihdam kadrosu artacaktır. 

c) Bu konudaki yatırımlar hayvancılığın gelişmesine tesir 
eden faktörlerden biri olacağından, hayvancılık kolu 
tarım sektöründeki gizli işsizliğin azalmasını etkile¬ 
yecektir. 



BÖLÜM VII - ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER 
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Veteriner İlâç Sanayii sektörünün çeşitli veçheleri itibarı 
ile durumu, umumî gelişme seyri, problemleri, sektörün millî 
ekonomi bakımından en iyi neticeleri verecek tarzda tam ran-ır 
dımanlı ve normal çalışmasını güçleştiren tıkanıklıkları ve 
dar boğazları yukarıda muhtelif bölümlerde incelenmiş ve bu 
problemlerin halli ve tıkanıklıkların bertaraf edilmesi için 
lüzumlu tedbirler aşağıda sıralanmıştır. 

1- Kanuni Mevcuatın Düzenlenmesi 

Bugün Veteriner İlâçları, 1940 tarih ve 3940 sayılı ek 
kanunla 1928 tarih ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî 
Müstahzarlar Kanunu kapsamındadır. Bu kanun özellikle tıb¬ 
bî ilâçlar esas alınarak hazırlandığı için, günümüzde, 
mevcut durum bahsinde de yer yer bahsedildiği gibi, büyük 
ayrılıklar gösteren Veteriner İlâç Sanayiinin ihtiyaçla¬ 
rına cevap verememektedir. 

Daha aşağıda maddeler halinde incelenecek konularda yeri 
geldiği zaman detaylı bilgi verileceği şekilde, mevzuat 
veteriner ilâçlarını Sağlık Sosyal ve Tarım Bakanlıkları 
arasında bölmüştür. Dolayısiyle pratikte türlü güçlüklerin 
çıkmasına sebep olmaktadır. 

Veteriner İlâç Sanayi’inin müstakil olarak gelişmesini 
sağlamak ve tatbikattaki aksaklık ve çelişkileri ortadan 
kaldırmak maksadıyle 1940 tarih ve 3940 sayılı kanunun 
kaldırılarak en kısa zamanda yeni özel bir Veteriner İlâç¬ 
ları Kanununun çıkartılması gerekmektedir. 

Bu kanunla aşağıda gerekçeli maddeleri sıralanan hususlar¬ 
da, Tarım Bakanlığı’na vazife ve selâhiyet verilmesi el¬ 
zemdir . 

A- Tahlil, tetkik, kontrol ve ruhsatlandırma işlemleri: 

Halen veteriner ilâçlarının tahlil ve tetkikleri, Ta¬ 
rım Bakanlığının aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca yapılmakta, devaî kıymetlerinin tesbitinden 
sonra kanunî müsaadeleri Tarım Bakanlığınca verilmektedir. 
İlâcın, bir an evvel tatbikata intikali, hastalıklara der¬ 
hal müdahale edilmesi bakımından önemli bir husustur. Bu 
bakımdan gerekli işlemlerin süratle neticelendirilmesi lâ¬ 
zımdır. İlaçların tahlillerinin ve ancak zararsızlık kont- 
rollarının yapılabildiği 
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Refik Saydam Müessesesi esasen çok yüklüdür. Tahlil ve 
tetkik için yollanan bir ilâç çoğu zaman uzun süre sıra 
beklemektedir. Bu nedenle ilâçların tatbikata geç intikal 
ettiğinden , hayvancılığımızın uğrayacağı zararlar da 
zamanında önlenememektedir. 
Bunun içinş gün geçtikçe adet ve oranı artan veteriner 
ilâçlarının tahlil, tetkik ve kontrollarının Tarım Bakan¬ 
lığınca kurulacak olan müesseselerde yaptırılması gerek¬ 
mektedir . 

B- Fiyat tesbit işlemi : 

Veteriner ilâçlarının fiyatlarının tesbiti, Sağlık Bakan¬ 
lığınca konulan esaslara göre Tarım Bakanlığı tarafından 
yapılmaktadır^ 
Ancak, veteriner ilâçları; 
- Finansman masrafları, 
- Propaganda, eğitim - öğretim masrafları, 
- İmalât masrafları, 
- Ambalaj masraflarının, 
yüksek olması nedeniyle beşerî ilâçlara nazaran tamamiyle 
farklıdır. Bu sebeplerden dolayı veteriner ilâçları fiyat 
tesbit işleminin beşerî ilâçlardan ayrı mütalâa edilmesi 
ve buna göre yeni esaslar konmak suretiyle Tarım Bakanlığın¬ 
ca yürütülmesi lüzumludur. 

C- Piyasaya çıkmış olan ilâcın kontrolü : 

Günümüzde piyasalarmış ilâcın kontrolü Tarım ve Sağlık Ba¬ 
kanlıklarınca müştereken yapılmaktadır. Oysa ki, Veteriner 
ilâçları konusunda tam selâhiyetle çalışabilecek makam Ta¬ 
rım Bakanlığıdır. Çünkü Tarım Bakanlığı Vazife ve Selahi- 
yecler Kanunu ile, hayvancılık politikasının tayini ve has¬ 
talıklarla mücadele vazifesi Tarım Bakanlığına verilmiştir. 
Pazarlanmış olan bir ilâcın hastalıklara etkisi veya bunlar¬ 
dan doğacak komplikasyonlardan dolayı hayvan yetiştirici¬ 
lerine muhatap olacak makam gene Tarım Bakanlığıdır, Bu 
itibarla, pazardaki mamul kontrollarının yalnızca Tarım Ba¬ 
kanlığınca yapılması tabiidir. 

D- Ham madde, yardımcı madde ve diğer maddelerin ithali ile 
ilgili işlemler : 

Bugün veteriner ilâçları ile ilgili mamul preparatlar hariç, ıi 
diğer bütün ham ve yardımcı maddelerin ithalâtında değişik 
makamlarca tahsisler yapılmaktadır. Meselâ; antibiyotikler 
ve birçok ham ve yardımcı madde Sağlık Bakanlığının iznine 
tâbidir. 

Bir kısım insektisid ve emülgatörler Zirai Karantina ve Mü¬ 
cadele Umum Müdürlüğünden, diğer bir kısım maddeler ise 
Sanayiciler Kotasından tahsis olunmaktadır. 
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Ç*k defa kota miktarlarının sınırlı olması ve veteriner 
ilâçları taleplerinin çok cüzi miktarlarda kalması dola- 
yısiyle bu sanayinin ihtiyaçları üzerinde gereği kadar 
önemle durulmamakta, dolayisiyle sanayinin imalât programı 
aksamakta ve ilâçlar mücadele mevsimine yetiştırilemediği 
için hayvan hastalıklarından mütevellit «lümler ve ekonomik 
kayıplar önlenememektedir. Bunun yanında, veteriner ilâç 
ham maddesi ithali için açtırılan akreditiflerin teminat 
hadleri yüksektir* Zaten finansman masrafı yüksek olan bu 
sektörün gelişmesi böylecede kısıtlanmış olmaktadır. 

Veteriner ilâçları için lüzumlu bütün ham ve yardımcı mad¬ 
delerin ithal izinleri Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından verildiği ve akreditif teminat hadleri düşürül¬ 
düğü takdirde yukarıdaki mahzurlar büyük ölçüde ortadan kal¬ 
kabilecektir . 

E» Serbest veteriner hekimliğin inkişafı : 

Türkiye'de serbefct olarak klinik açan veteriner sayısı ge¬ 
lişmiş memleketlere oranla hiç mesabesindedir. Halbuki, 
hayvancılığın gelişmesi ve ekonomik kayıpların önlenebilmesi 
için veteriner hekimlerin ve bunun yanında serbest çalışan 
veteriner hekimlerin sayısının artması lâzımdır. 

Veteriner hekimlerin klinik açabilmesi için ucuz mesleki 
kred'i yardımı yapılması ve kanunî tedbirlerin alınması za¬ 
ruridir. 

2» Satış Kanallarının Düzenlenmesi 

Mrvcut durumrYupt içi tüketim ve talep potansiyeli ile mev¬ 
cut tıkanıklaklar bölümlerinde de işaret edildiği gibi, 
satış kanallarının 1262 sayılı kanuna ek 3940 sayılı kanun 
ile tahditlendirilmiş olması nedeniyle, Veteriner İlâç Sana¬ 
yiinin istikbalde de inkişafı büyük ölçüde kısıtlandırılmış 
tlmaktadır. Şöyleki : 

İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu ile bu ilâçların 
satışı monopol bir hak olarak eczanelere verilmiştir. Halen 
Türkiye'de 2000 - 2500 civarında eczane ve 90-100 adet ecza 
deposu bulunmaktadır. Bu miktarın 602 si İstanbul, 153 ü 
İzmir, 189 u Ankara, geriye kalanı da diğer şehirlerdedir. 
Büyük merkezlerde bulunan eczaneler tamamen veteriner ilâç¬ 
ları satış konusunun dışında kalmaktadır. Veteriner ilâçla¬ 
rına ilgi gösteren ve satan eczane adedi 200-250 civarında¬ 
dır ki bu, mevcudun $ 10 una tekabül etmektedir. Kaldı ki, 
belirtilen eczanelerin hiç birisinde de belirli ve popüler 
birkaç ilâç dışında bütün veteriner ilâçlarını bulmak mümkün 
değildir. 
Bunun yanında Türkiye'de kısmen resmî hüviyet kazanmış ve 
miktarı 4000 civarında olan her tarafa yayılmış ziraat ilâç¬ 
ları bayileri vardır. 



Veteriner ilâçlarının eczaneler dışında satışını gerek¬ 
tiren unsurlar : 

Eczaneler veteriner ilâçları satışını, kanunen kendilerine 
monopol bir hak olarak verilmesine rağmen yapmamalarının 
veya yapamamalarının nedenleri aşağıda sıralanmıştır. 

a) Eczanelerin yurt içinde coğrafi dağğlışları : 

Eczane müşterisi daha ziyade ekonomik refahı ve bilgisi 
nisbeten yüksek halk tabakalarıdır. Bu nev'i halk ise, 
il ve bazı ilçelerde oturan şehir halkı olduğundan ec¬ 
zaneler de böyle yerlerde toplanmıştır. Netekim mevcut 
eczanelerin yarısının İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu¬ 
lunması, halbuki, adedi yüzlerle iıiade edilen ilçelerde 
&iç eczane bulunmaması, bu hakikatin bir ispatıdır. Bu.r 
mukabil hayvan yetiştiricileri, çoğunlukla ilçe, köy, 
yaylalarda yaşıyan, ekonomik refaha erişmemiş, bilgi ve 
görgüsü zayıf vatandaş grubunu teşkil ettiğinden, ecza- 
nelerden uzak yaşamakta ve onların müşteri grubuna dahi 
olamamaktadırlar. 

*0 Eczanelerin satış şartları : 

Eczaneler tıbbî .ilâçları maktu olarak kanuni ve normal 
kârlarından fedekârlık etmeden peşin satan müesseseler- 
dir. Pazarlık ve veresiye satış yapılmaz. Tabiatıyle ec¬ 
zaneler, bu şart ve vasiflarını, kendileri için cüzî bi 
satış hacmi olan veteriner ilâçları satışı için değiş¬ 
tiremezler, Hayvan yetiştiricileri evvelâ peşin ödeme 
imkânından yoksundur. Kredi ile ve mahsulünü satınca 
ödemek suretiyle satmalma yaparlar. Bu bakımdan satış 
önemli derecede azalmaktadır. Buna mukabil, her türlü 
diğer ticaret yapan ve bu arada ziraat ilâçları ve yem 
satan dükkânlarda pazarlık olmakta ve icabında çok az 
bir kârla satış yapılabilmektedir. 

o) Eczaneler hayvan ve yetiştiricisinin dertlerini bilmez¬ 
ler : 

Eczaneler insan sağlığı ve dertlerine aşina olmalarına 
rağmen, hayvan hastalık ve problemlerine aşina değiller 
dir. Bu yetişme, tahsil ve günlük hayatlarının bir so¬ 
nucudur. Diğer taraftan veteriner ilâçlarının satışı öğ¬ 
retim, demonstrasyon veya diğer bir ifade ile misyoner 
bir çalışma ile sağlanabilir. Her yıl değeri milyarlar¬ 
la ifade edilen hayvan telefatına sebep olan hastalık 
ve parazitlere karşı yüksek ve spesifik ilâçlar meucut 
olmasına rağmen hayvan yetiştiricileri bunları bilmedi 
lerinden sonuç olanamamakrac;. r. 
Cüz'i bir miktar satış için eczaneler konuları dışında 
kalan veteriner ilaçlarının öğretim ve satışlarına ilgi 
duymamaktadırlar. 
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S) Hayvan yetiştiricilerinin Eczanelere sokulamamasmın 
psikolojik sebepleri : 

Eczaneler, köylü ve yetiştiricilerin yakın bir ünsiyeti 
olmadığından, yetiştiriciler, buralara rahatlıkla girip, 
problemlerini konuşacak, çareler arayacak cesareti kendin¬ 
de göremez. Köylü ve yetiştiricilerin eczanelerle teması 
ve alışverişi ancak zaruret hallerindedir. 

e) Ziraat ilâcı bayileri ve hayvan yetiştiricileri ilişkisi : 

Bugün ziraî ilâç satışı için Tarım Bakanlığından ruhsat 
almış 4000 kadar bayi Türkiye'nin ilçe, hatta köylerine 
kadar dağılmış olup, zirai ilâç yanında yem, gübre, tohum 
ve çeşitli çiftlik levazımatı satmaktadır. Hattâ bu bayi¬ 
ler il ve ilçelerde bakkaliye, züccaciye ve manifatura gibi 
ticari hizmetleri de yaptıklarından, adeta bir çiftçi veya 
köylü bonmarşesi halindedirler ve her türlü ihtiyacı karşı¬ 
lamayı Ön görmektedirler. 

19^0 yılında 50.000.000.- TL. civarında olan ziraat ilâç¬ 
ları pazarının, bugün 250.000.000.-TL. yükselmesinde bu 
bayilerin yapıcı ve öğretici hizmetleri önemli bir faktör 
olmuştur. Bu bayiler ziraat ve hayvancılık problemlerine 
aşina oldukları gibi çi-ffçi ve yetiştiricilerin il ve ilçe¬ 
lerdeki uğrak yeridir. 

Esasen zaruretler, mezkûr kanuna uymamasına rağmen, bazı 
bayileri veteriner ilâcı satmağa zorlamaktadır. Yukarıda 
arzedildiği gibi, halen 500 bayi fiilen bu konu ile iştigal 
etmektedir. Anvak bir yerde, veteriner ilâcının, bu bayi¬ 
lerin de gayreti ile rağbet görmesinden ve satışı arttır¬ 
masından sonra ekseriya oradaki eczaneler tarafından bu 
bayiler mahkemeye verilmekte, zarara uğramakta, satışları¬ 
nın durdurulmasına çalışılmaktadır. Bu hal ise korku yarat¬ 
tığından ziraî ilâç bayilerini veteriner ilâcı konusundan 
soğutmaktadır. 

f) Veteriner ilâcı satışının sağlık yönünden eczanelerle 
ilişkisi : 

Mezkur ve eski kanunun sadece toksikoloji yönünden veteri¬ 
ner ilâçları satışını da eczanelere bağladığı düşünülebi¬ 
lirse de zamanımızda hakikatler değişmiştir. Evvelâ çeşit¬ 
li zaruretler bazı tıbbî ilâçların eczane dışında satılma¬ 
sına Sağlık Bakanlığı tarafından dahi müsaade edilmesine 
sebep olmuştur. Diğer taraftan tehlikesi veteriner ilâç¬ 
larından çok daha fazla olan ziraat ilâçları adı verilen 
çeşitli zehirli kimyevî maddeler çok geniş ölçüde emniyet¬ 
le, yıllardanberi ziraat ilâcı bayilerinde satılmaktadır. 
Evlerde kul-
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lanılan aynı insektisitler için bu kayıt dahi mevcut 
olmayıp bakkal ve büfelerde satıldığı bir hakikattir. 

Parazit mücadelesinde kullanılan veteriner ilâçlarının 
bir kısmı da insektisit olup, kullanılmaları basit ve 
tehlikesizdir. Ziraatte ve evlerde kullanılan insektisit 
maddelerin satışının eczaneler dışında yapılmasına mü¬ 
saade edildikten sonra veteriner ilâçlarının sadece ec¬ 
zanede satılmaya zorlanması, bu pazarın bu yolla asla 
açılamıyacağını önceden kabul etmek olacaktır. 

E- Dış Ülkelerdeki Durum : 

Veteriner ilâçları hiç bir ayırım yapılmadan, dünyanın 
her yerinde serbestçe satılabilmektedir. TUPKİYE dışında 
ilâçların yalnız eczanelerde satılmasını kayıtlayan hiç 
bir memleket yoktur. 

Amerika Birleşik Devletlerinde; 
- Bizzat Veteriner Hekimler, 
- Ziraat ilâçları satıcıları kanalı ile satılır. 
Ayrıca; 

Dirket çiftliklere satış imkâni da vardır. Eczane satış¬ 
ları küçük bir yekûn tutar. 

Veteriner Hekimler toplam satışın $40' mı, ziraat ilâçları 
satıcıları $45'ini yapmakta. $>10-15 nisbetinde direkt çift¬ 
lik satışları olmaktadır. 

İngiltere'de özellikle üç satış kanali vardır; 
- Veteriner Hekim, 
- Ziraat ilâçları satıcıları, 
- Büyük çiftlikler - Eczaneler 

Batı Almanya'da; 
- Veteriner Hekimler satış toplamının $ 90 nını 

Ziraat ilâçları satıcıları satış top¬ 
lamının $ 6 sını 

- Eczaneler satış toplamının $ 4 nü 
satmaktadır, 

Avusturalya1 da; 
- Phytopharmacie Shops'lar satış toplamının $ 70 ini 
- Büyük çiftlikler, satış toplamının $ 25 ini 
- Veteriner Hekimler ve eczaneler, satış 
toplamının $b5 ini 

İran'ın her yerine yayılmış bulunan veteriner ilâçları sa¬ 
tışı, eczaneler dışında ilâç satıcıları ve Veteriner He¬ 
kimler tarafından yapılmaktadır. 
Fransa, İsviçre, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika, Arjan¬ 
tin, Brezilya gibi diğer bir çok memleketlerde de durum 
aynıdır. 
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Bunun dışında dış ülkelerde ilâç firmaları, distribütörlük¬ 
ler (Vetermary Products Distribütöre) kurabilmektedirler. 

C- Sonuç : 

Türkiye ve dünyadaki durumu yukarıda detaylı olarak belirt¬ 
meye çalıştık. 
Buna göre; 

- Ekonomik 
- Sosyal 
- Psikolojik 

nedenlerden dolayı, Türkiye'de veteriner ilâçlarının eczane¬ 
lerde olduğu gibi, yurdun her yerinde Veteriner Hekimleri 
tarafından serbestçe satışlarına müsaade edilmesi zaruridir. 
Aksi takdirde, ön görülen 250 milyon TL. lık satış hacmine 
erişilemeyeceği gifti, hayvancılık sektörünün ekonomimize 
katkısı da beklenilen seviyeye ulaşamayacaktır. 

Prodüktivite 

Mevcut bilgiler mukayeseye elverişli ve sıhhatli bir prodükti¬ 
vite hesabına müsait değildir. Bununla beraber, prodüktivite¬ 
nin diğer memleketlerinki ile feukayesesinde onlara nazaran dü- 
yük •iduğunu gösteren işaretler vardır. 

Şöyleki, organizasyon noksanlığı, kanuni mevzuat yetirsizliği, 
eğitim noksanlığı, ham madde açısından dar boğazların çokluğu, 
kredi imkânı azlığı, satış kanallarının kullanılabilir olma¬ 
ması gibi sebeplerle satış volümü küçük rakamlarda kaldığından 
prodüktivite düşüktür. 

Alınacak çeşitli rasyonellik ve yatırım tedbirleri jjfce 3 ncü beş 
yıllık plan dönemi sonunda satış 250 milyona çıkınca prodükti¬ 
vitenin çok kolaylıkla büyük nisbetlerde artış göstereceği tabi¬ 
idir. 

Vergilerin Sektör Üzerindeki Etkileri 

A- Ham ve yardımcı maddelerdeki gümrük vergisi : 
Veteriner ilâçları imalinde kullanılan ham ve yardımcı mad¬ 
deler, antibiyotikler dışında, $15-25 oranında gümrüğe tabi¬ 
dir, Aşağıdaki tabloda üçüncü plan döneminde veteriner ilâç¬ 
ları talebine tekabül eden ham madde ve yardımcı maddenin 
gümrük tutarları çıkartılmıştır. 
Yıl Satış projeksiyonu (89o)TL. Gümrük vergisi (»o») TL. 
1973 97.750 7.650 
1974 130.700 10.500 
1975 168.750 13-500 
1976 207.850 16.700 
1977 250.000 20.250 

şeklindedir. 
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Görüldüğü üzere, yıllar itibariyle vergilerin Türk lirası 
tutarları, Türkiye ekonomisine airekt tesiri bakımından çok 
küçüktür. Bunun yanında da, aynı bakanlığın bünyesi içeri¬ 
sinde tarım sektörüne hitabeden zirai mücadele ilaçlarında 
kullanılan ham maddelerde gümrük muafiyeti tanındığı haldş, 
veteriner ilâçları ham ve yardımcı maddelerinde gümrük mua¬ 
fiyeti tanınmamaktadır. Oysaki, bu ilâçların ham ve yardım¬ 
cı maddelerinden gümrük kaldırıldığı takdirde ilâçlar daha 
ucuza mal olacağı için yetiştiriciye daha ucuza intikal 
edecektir. Gümrük vergisi yönünden kaybedilen yukarıdaki 
rakam, daha yaygın ilâç kullanılmasiyle, çeşitli vergiler 
halinde, fazlasiyle kazanılmış olacaktır. 

B- Diğer vergiler açısından alınacak tedbirler: 

a) ilâç ham maddesi imalini teşvik etmek maksadiyle, ham 
madde imalinden vergi alınmaması, 

b) Tesislerin modernizasyonunu teşvik edecek şekilde yatı¬ 
rım indiriminin ve gümrük ertelenmesinin uygulanması, 

5- Kredilerin Düzenlenmesi 

Hayvan yetiştiricilerine Ziraat Bankası tarafından verilen besi 
ve yetiştirme kredilerinin gayece uygun olarak muayyen bir kıs¬ 
mının ilâç ve yem ilâvesi mubayaasında kullanılmasının gerçek¬ 
leştirilmesi için etkili ve zorlayıcı bir politika takip edil¬ 
mesi gerekmektedir. 

6- Royalty 

İlâç endüstrisinde lisans, bir müessesenin diğer bir müessese- 
den tüm teknik bilgileri ve gelişmeleri alması ve kullanması 
hakkıdır. Bu hak karşılığı ödenen bedel de "royalty" dir. 

Daha açık olarak belirtmek gerekirse, lisans anlaşmalara, "alâ¬ 
meti farika" (Trade Mark) kullanma hakkını, araştırma sonucu 
elde edilmiş bütün buluşları, geliştirilmiş yeni formül ve me- 
todları, ilâcın ham maddesinden mamul olarak tüketiciye inti¬ 
kâline kadar gerekli kontrol sistemlerini, üretimde prodüktivite 
gelişmelerini, ilâcın bilimsel tanıtımı için gerekli literatür 
film ve benzerlerini, teknisyen yetiştirmelerini, hatta sevk 
ve idareci eğitimlerini kapsar. Bu nedenle firmaların daha 
uzun müddet royalty ile çalışmaları zaruridir. 

7- Müşterek Pazar Karşısındaki Durum 

Veteriner İlâç Sanayiini teşkil eden müesseselerin, intikal 
devresinde, malıbünyelerini kuvvetlendirmek sureti ile ortak 
pazar rekabetine tahammül edebilecek bir duruma gelmesi zaru¬ 
ridir. 

Bu da, bir taraftan bizzat firmaların tutumları ile, diğer 
taraftan devletin bu yoldaki gayretlerinde onlara yardımcı 
mahiyetteki alınması faydalı tedbirler bölümünde sıralanan 
durumlar ile mümkündür. 



MEVCUT MADDİ KAPASİTE (PARMASOTİK ŞEKİLLER) 

Ana mallara göre Birin, 1966 1967 1968 

1. Toz 
2. Granül 

3. Tablet 
4. Kapsül 
5. Şırıngalık Pre. 

a. Ampul 
b. Klakon 

c. Solüsyon 
6. Solüsyonlar 
7. Süsp.-Emül. 
8. Pomad 
9. Süppozituvar- 

ovül 

10. Aşı-serum ve 
biyolojik mad. 

k& • 

Kg. 
Ad. 

Ad. 
Ad. 
İt. 

Lt. 
Lt. 

Kg. 

4lö.000 

b.500 
6.000.000 

900.000 
1000.000 

5.000 
50.000 
50.000 
1.000 

424.000 

67500 
6.O0O.OOO 

500.000 
1.250.000 

5.000 
50.000 
50.000 
1.000 

430.000 

67500 
8.000.000 

500.000 
500.000 

5.000 
50.000 
50.000 

1.000 

11. Diğerleri 

(Bol) 

i 

1 

It. 500 500 500 

Ek I 

1969 1970 1971 1972 

600.OuO 700.OOC 479.000 625.000 

67500 
5.000.000 

675OC 
9.000.OOC 

97000 
9.000.000 

ıo7oco 
12.000.000 

500.000 
2.000.000 

10.000 

75.000 
50.000 
1.000 

600.OOC 
2.000.OOC 

10. OOC 

125.000 
75.000 

1.000 

700.000 
2.500.000 

150.000 
100.000 

1.500 

700.000 
2.500.000 

200.000 
100.000 

1.500 

500 500 500 500 
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1969 YILI ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAM MADDET YARI MAMUL, YARDIMCI AMBALAJ MALZEMESİ 
Ek II 

Üretimde kullanılan ham, yarı 
Mamul Yardımcı Mad.ve Amtj.  YERLİ MALI İTHAL MALI  
Malzemesi Birim Miktar Değer (000 )îL. Miktar Değer (occ)TL. 

MÜESSİR MADDELER 
Penis ilin-G prokain Kg. 443 102 

Fenisilin-Q kristalize II 2.000 294 
Streptomisin sülfat II 455 93 
Tetrasiklin fici 1» 530 250 
Eritromisin tiyosiyanat ff Ö72 432 
Sülfonomidler t! 1.000 58 
Nitrofüranlar ft 791 166 
Benzetonyum klorür II 4ol00 166 
Benzil fenol II 700 21 

Esanslar II 45ü 135 
Gentiana violet II ■ .7 '3 . r7 

1 100 10 

Alkol II 3.783 47 
Karton animal 11 750 16 
Kaolin II 6.900 8 
Bütakain sülfat M 3 3 
Asetil tritütil sitrat II 2.000 31 

Novaljin II 36 3 
Lidokain II 200 9 
Kafein tl 150 8 

Horncnlar 11 4 9 
Kcdein II 50 77 
Efedrin klorhidrat M 25 6 
Sodyum s elenit II 3 6 

Kalsiyum glükonat 11 212 2? 
Karton tetraklcrür II 120 2 10.316 32 
Oksiklczanid 1! 150 94 
Kinurcnyum sülfat »1 128 148 
Tetramisol II 900 1.915 
Fenot iazin II 7.000 96 
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Ek II 

Üretimde kullanılan ham, yarı 
mamul yardımcı mad. ve amba¬ YERLİ MALI İTHAL MALI 

laj malzemesi Birim Miktar Değer (ooo)TL. Miktar Değer (coo) TL. 

Kobalt sülfat Kg. 127 9 
Bakar sülfat tl 109 1 
Sodyum lauril sülfat 
Piperazin sitrat ve 

tt 130 4 

" adipat t» 1.950 113 
Nikotinik asit ti 250 23 
Pirantel tartrat 44 0 ve ro O O 00 
Gamma BKI (Lindane) M 20.000 145 7.780 217 
Piretrin it 5 2 
Sülfoksid İt 11 2 

A 1! 6.559 650 
£1 11 280 41 

Vitaminler B fi 900 246 
tl 220 60 

*12 11 12.227 82 
Kalsiyum pantotenat 1.806 162 

C «1 2.000 90 
d2 t» 14 i 
»3 41 3.COO 318 
E tl 3.289 269 
K1 11 2 1 

K3 II 700 140 
Diğerleri 9.911 4 4.263 

.-Toplam yerli 275 Toplam ithal ma-
ham madde değeri lı ham madde 

değeri 
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Ek II 

Üretimde kullanılan ham,yarı 
mamul,yardımcı maddeler ve YERLİ mali İTHAL MALI 
ambalaj malzemesi Bir im Miktar Değer (cco)TL, Miktar Değer (ooo)TL, 

2- YARDIMCI MADDELER 

Farmasötik boyalar Kg. 120 60 
Talk " 3.000 20 13.469 11 

Vazelin beyaz 11 16.000 52 
Magnezyum stearat " 1.500 14 
Vazelin likit ,r 2.575 15 
Tween 80 M 465 12 

Nişasta ** 6.934 18 
Esanslar " 3.210 157 
Jelatin yaprak " 75 4 1.161 8 
Laktoz " 7.077 54 
Qom arabik " 50 1 6.574 45 
" adregat M 248 5 

Veteriner ilâçları hazırlanma¬ 
sında kullanılan diğer yardım¬ 
cı maddeler " 58.735 126 15.975 145 

Toplam yerli yar— I69 
dımcı mal,değeri 

Toplam ithal malı 
yardımcı mal,değer i 

578 

3- AMBALAJ MALZEMESİ 

Tcplara yerli yar~4.375 Toplam ithal malı 110 
dimci mal.değeri ambalaj mal.değeri 



Ek III 

1970 YILI ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAM MADDE* YARI MAMUL, YARDIMCI MADDELER VE AMBALAJ MALZEMESİ 
İ^ret imde kullanılan ham, yarı 
mamul,yardımcı maddeler ve  YERLİ MALI İTHAL MALI   
ambala.j malzemesi Birim Miktar Değer («ocÜTİ, Miktar Değer (000 )TL. 
1- MÜESSİR MADDELER 
Penisillin—G prckain Kg. 260 60 
Penisillin-G kristalize " 1.800 265 
Streptomisin sülfat " 324 169 
Tetrasiklin HCI4 " 1*770 708 
Sülfonomidler " 1.200 70 
Nitrcfüranlar " 3*148 512 
Benzetonyum klorür " 12.000 48O 
Esanslar M 503 150 
Gentıana violet 11 100 İŞ 
Alkol '* 10.673 53 127 1,5 
Karbon animal " 800 17 
Bizmut tuzları 11 15 2 
Kaolin " 8.100 10 
Bütakain sülfat M 6 10 
Asetil tribütil sitrat " 2.200 34 
Ncvaljin ” 46 5 
Lidokain " 201 17 
Kafein n 200 11 

Hormonlar H 4 30 
Kodein M 60 94 
Efedrin klcrhidrat w 25 6 
Sodyum selenit " 36 
Kalsiyum glükonat " 120 2 37® 31 
Karbon tetra klcrür " 5»213 19 
•ksiklozanid ” 195 76 
Kinuronyum sülfat " 1^5 350 
Tetramiscl 11 340 1.668 
Fenctiazin " 10.400 160 
Kebalt sülfat ” 188 8 
Bakır sülfat " 162 0.5 
Sodyum lauril sülfat " 178 13 



1970 

- 34 -
Ek III 

YERLİ MALI I T h AL M A LI  
Birim Miktar Değer (coo)TL. Higtar Değer (coo)TL, 

Piperazin tuzları Kg. 2.500 141 
Nikotinik asit II 279 30 
Pirantel tartrat İt 800 364 
öamma BHC (Lindane) " 25.000 229 8.225 579 
Firetrin n 3 1 
Sülfcks id »t 7 1 

A II 6.450 645 

»j. ır 310 54 

B2 II 500 242 
Vitaminler B, İt 240 68 

ır 12,024 80 
Kalsiyum Pantotenat rı 2.040 152 

C II 2.000 93 
II 15 6 
t! 3,000 32 

E fl 324 248 
K 

3 
II 720 143 

Diğerleri " 12.74i 13 4.294 

Teplam yerli 391 Tcplam ithal 12.477 
ham madde değeri malı ham madde değeri 

Üretimde kullanılan ham, 
yarı mamul, yardımcı maddeler 
ve ambalaj malzemesi 



1970 
~ 35 “ Ek III 

Üretimde kullanılan ham, 
yarı mamul, yardımcı maddeler  YERLİ MALI İTHAL MALI  
ve ambalaj malzemesi Birim Miktarı Değer (oco)TL. Miktar Değer (ooo)TL, 

2- YARDIMCI MADDELER 

Farmasötik boyalar Kg. 120 60 

Vazelin beyaz II 16.000 56 
Talk " 3.000 20 

Magnezyum stearat II 1.500 95 
Vazelin likit »1 2.500 13 
Tween 80 II 664 13 
Nişasta " 8.656 28 
Esanslar 11 200 100 

Jelatin yaprak 75 4 1.494 32 
Laktoz II 9.689 61 
Gem arabik » 50 1 157 4 

11 adregat 11 110 7 
Silikagel II 306 11 

Veteriner ilâçları hazır¬ 
lanmasında kullanılan di¬ 6.775 120 28.745 206 
ğer yardımcı maddeler 

Toplam yerli 173 Toplam ithal mal 165^ 
yardımcı mal.değeri yardımcı mal .değeri 

3- AMBALAJ MALZEMESİ 

Tcplam yerli 4.836 
ambj.malz.değeri 

Tcplam ithal malı 132 
ambj.malz»değeri 
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Ek IV 

ENERJİ GİRDİSİ 

ÜRETİM ENERJİ GİRDİSİ 

İşletmede kulla^-
nılan elektrik 

Kok, linyit veya 
maden kömürü 

Havagazı Akaryakıt Diğerleri Toplam 

Miktar Değer 
(Kwh) (ooo)TL. 

Miktar Değer 
(Ton) (ooo)TL. 

Miktar Değer 
(M3) (ooo)ILo 

Miktar 

(Ton) 
Değer 
(ooo)TLo 

Miktar Değer 
(ooo)TL, 

Değer 
(ooo)TL. 

19^9 1018000 321 16.000 10 230 313 160 804 

1970 998000 337 16.000 10 233 331 190 868 
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Ek V 

ÜRETİM (FARMAKOLOJİK TASNİFE GÜRE) 

J. 

Tesisin ürettiği 
ana mallar 

Birim 
Earmasötik 

1S66 1967 1968 

şekli Miktar 
(000) 

Değer 
(ooo )TL 

Miktar 
(000) 

De^er 
(ooo )Ti 

Miktar 

(ooo) 
Değer 
(ooo)Ti 

1. Antibiyotikler Adet Flakon 786 5.502 924 6. 468 1.121 7.847 

2. Sülfonamidler Adet Flakon 31 610 35 775 45 1.028 

3. Nitrofüranlar Kg. Toz 2.1 57 2.4 55 5.7 172 
Lt. Solüsyon 3.8 97 2.9 126 6.8 172 
Kg. Pomat 0.4 54 0.8 81 0.6 , 68 

Kg. Bol 0.2 82 0.06 33 0.2 94 

4. Antiseptikler ve 
dezenfektanlar Kg. Tez 1.1 198 1.3 220 1.4 240 

Lt. Solüsyon - 15 602 19 750 

5. Antiparaziter ilâç¬ Kg. TCz 70 990 90 1.S40 85 3.500 
lar (iç ve dış para¬ Kg. Pomat 2 20 2 20 2 20 

zit ilâçları) Lt. Emülsiyon 25 955 38 1.456 23 925 
Kg. Tablet 4 643 6 730 4 645 
Ad. Kapsül 5.400 1İ00§3 5.495 1.184 7.475 1.518 

6. Analj ezikler,antipi- Ad Flakon 35 175 38 190 38 190 
retikler,anestezikleı 

7. Sindirim sistemi il. Ad. Flakon 15 87 15 87 17 106 

8. Sinir sistemi,kalp 
damar sistemi il. Ad. Flakon 17 36 41 

j 

87 

| 



t 

Tesisin ürettiği 
ana mallar Birim 

Farmasötik 

şekli 

9. Kalsiyum,fosfor ve 
iz elementleri ihti¬ 

( 

Lt. Solüsyon 
va edenler 

10. Vitamin preparatları Kg. Toz 

ve yem ilâveleri 
Ad. j Flakon 

11. Dikerleri Ad. Ampul 
. 

s 
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Ek V 
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ÜRETİM (FARMAKOLOJİK TASNİFE GÖRE) 

Tesisin ürettiği ana 
mallar 

1. Antibiyotikler 

2. Sülfonamidler 

3» Nitrofüranlar 

4. Antiseptikler ve 
dezenfektanlar 

5. Anti^araziter ilâç¬ 
lar (iç ve dış para¬ 
zit ilâçları) 

6. Analjezikler,antipi-
tikler,anestezikler 

7. Sindirim sistemi il. 

8. Sinir sistemi, kalp v 
ve damar sistemi il. 

f 

Birim 
Farmasö- 

tik şekli 

1969 

Miktar 

(ooo) 
Değer 
(ooo)TL 

Adet Flakon 1.476 10.342 

Adet Fİakon 45 1.017 

Kg. Toz 8.7 315 
i Lt. Solüsyon 0.4 12 

Kg. T o ma c 0»6 77 
Kg'. Bol - -

t Tez 1.5 260 

Lt. Sclüsyon 20 830 

Kg. Toz 90 6.000 

Kg. Pomad - -

Lt. Emülsiyon 34 1.315 
Kg. Tablet 6 890 
Ad. Kapsül 8.713 1.764 

Ad. Flakon 45 225 

Ad. Flakon 20 125 

Ad. Flakon 45 97 

Ek V 

1970 1971 

Miktar Değer Miktar Değer 
(000) (000 )Ti (000) ( OOO )Tl 

1.480 .10.360 1.900 15.000 

45 1.024 55 1.925 

10.5 565 14.5 1.081 
6 154 7,4 271 
1 72 1.2 209 

0.3 130 0.3 267 

0,7 125 0.8 184 

40 1° 585 35 1.741 

110 7.000 140 l'O.OOO 

63 1.322 78 1.924 
6,4 970 9 1.488 

8.615 1.410 4.750 1.282 

54 276 75 450 

23 143 28 263 

62 132 54 192 



Tesisin ürettiği ana 
mallar 

Birim Farmasö- 
tik şekli 

9.Kalsiyum, fosfor ve 
iz elementleri ih¬ 
tiva edenler 

İt. Solüsyon 

10.Vitamin preparatları 
ve yem ilâveleri 

Kg. 
Ad. 

Toz 

Flakon 

11. Diğerleri Ad. Ampul 
İt. Solüsyon 

- 40 -

Ek V 

1969 1970 1971 

Miktar 

( 000 ) 
Değer 
( 00 0 )'i 

ilik t ar 
( 000 ) 

Değer 
(ooo )1L 

Miktar 
(ooo) 

De^er 
(CGO)'L 

5 201 6 271 9.8 697 

496 7.585 571 8.907 599 9.827 
130 56b 5 138 602 140 630 

477 787 517 865 559 1.677 
25 110 53 

L 

234 55 243 

32.508 36.147 49.351 

> 



ÜRETİMİN FARMAKOLOJİK TASNİFİ (îL? 

1966 1967 
• £-» O O O i (ooo)TL, 

1- Antibiyotikler 5*502 33.3 . 6.468 
2- Sülfcnamidler 610 4.3 775 
3- Nitrcfuranlar 290 2.- 295 
4— Antiseptikler ve de- 

zenfek. 198 1.3 822 
5- Antiparaziter ilâç¬ 
lar 3.671 25.6 5.0 30 

6— Analjezikier,ant ip- 
itikler 175 1.2 190 

7- Sindirim sistemi 
ilâçları 87 0.6 87 

3— Sinir sistemi,kalp, 
damar il, 36 0.2 87 

9- Kalsiyum,fosfor ve iz 
element ihtiva eJenler42 0.3 137 

10— Vitamin preparatları ve 
yem ilâveleri 3.092 21.6 4.083 

11- Diğerleri 670 4.6 6 93 

TOPLAM 14.373 100.- 18.667 

Not : Fabrika satış fiyatı esas alınmıştır. 
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Ek VI 

ve }o olarak) 

1968 
 i   (000 )fl. ± 

34.? 7.847 32.1 
4.2 1.028 4.1 
1,5 506 2.1 

4.4 999 4.-

27.- 6.608 27.1 

1.- 190 0.8 

0.4 106 0.5 

0.4 

0.7 250 0.6 

21.9 6.246 25.5 
3.8 744 3.2 

100.- 24.515 100.-



1069 
(ooo)lL.  

1- Antibiyotikler 10.322 31.8 
2- Sülfonamidler 1.017 3.1 
2r- Kitrcfüranlar 404 1.2 

4- Antiseptikler ve dezenfek. 1.090 3.2 

5- Antiparaziter ilâçlar 9.969 30.7 
6— Analjekiki er,ant ipıt ikier 225 0.7 
7- Sindirim sistemi ilâçları 125 0.4 
8- Sinir sistemi,kalp ve 

damar ilâçları 97 0.3 

9— Kalsiyum, fosfor ve iz 
element ihtiva edenler 201 0.7 

10- Vitamin preparatları ve 
yem ilâveleri 8.151 25.1 

- Diğerlen 897 2.8 

TOPLAM 32.508 100.-

Kot : Fabrika satış fiyatı esas alınmıştır. 

- tfC -

1970 
(ooo)TL, * 

10.360 23,6 
1.024 2.8 

921 2.7 
1.710 4.7 

10.702 30.-

27 6 0.7 
143 0.4 

132 0.4 

27i 0.7 

9.509 26.2 
1.099 2.8 

Ek VI 

1971 
(000 )TL. t _ 

15.000 30.4 
1.925 3.9 
1.828 3.8 
1.925 3*9 

14.694 29.8 
450 0.9 
263 0.5 

192 0.3 

697 1.4 

10.457 21.2 

1.920 3.9 

36.147 100.- 49.351 100.-



1970 YILI ÜRETİMİ KULLANILIŞI (SATIŞLAR) 

Resmi Sektöre Satılan 
ANA MALLAR _ w , w De ger (oco)TL. 

L- Antibiyotikler 296 
2— Sülfonamidler - 

3- Nitrofüranlar 60 
4— Antiseptikler ve dezenfektanlar 38 
5- Antiparaziter ilâçlar 

(iz ve dış parazit) 555 
6— Analjezik antipiretık ve 

anestezikler 20 

7- Sindirim sistemi ilâçları - 
8— Sinir sistemi, kalp ve 

damar sistemi ilâçları 5 
9- Kalsiyum, fosfor ve iz ele¬ 

mentleri ihtiva edenler 10 
10-

Vitamin preparatları ve yem 
ilâveleri 56 

11- Mamul olarak ithal ettiğiniz müs¬ 
tahzarlar 300 

12- Diğerleri 

TOPLAM 1*390 

Not : Fabrika satış fiyatı esas alınmıştır 
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Sk VII—a 

Serbest Piyasaya Sat. 
Değer (ooo)lL. 

10.115 
1.082 

814 
1.558 

10.121 

250 
150 

120 

313 

9.285 

1.200 
1.103 

Toplam Satış 
Değer (coo)Ti. 

10.411 
1.082 

874 
I.646 

10.675 

270 
150 

125 

323 

9.341 

1.500 
1.103 

36.111 37.501 



1971 "rILI ÜRETıMİ KULLANILIŞI (SATIŞLAR) 

ANA MALLAR 
Resmi Sektöre Satılan 

Değer (cco)TL. 

4-Antiseptik ve dezenfektanlar 

1— Antibiyotikler 
2— Sülfenamidi er 

3— Nitrefüranlar 

370 
55 

145 
130 

5— Ant iparazit er ilâçlar 
(iç ve dış parazit) 7^7 

£— Analjezik antipiretik ve 
anestezikler 30 

7- Sindirim sistemi ilaçları — 
6- Sinir sistemi, kalp ve 

damar sistemi ilâçları 8 
Kalsiyum,fesfer ve iz ele¬ 
mentleri ihtiva edenler 31 

10— Vitamin preparatları ve yem 
ilâveleri 60 

11- Mamul olarak ithal ettiğiniz 
müstahzarlar 400 

12- Diğerleri 50 

Toplam 2*066 

Not ; Fabrika satış fiyatı esas alınmıştır. 
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Ek Vll-b 

Serbest Piyasaya 
Satılan (oco)îL, 

14.500 
2.045 
1.665 
1.690 

13.267 

430 

25c 

21C 

605 

10.835 

1.600 

1.895 

Toplam Satış 
Değer (ccc)TL. 

14.870 
2.100 
1.810 
1.820 

14.054 

460 
250 

218 

63 i 

10.895 

2.000 
1*945 

48.992 51.058 



TARMAKİLOJÎK ŞEKİLLERE GÖRE VETERİNER İLAÇ TALEBİ 
PROJEKSİYON! (oo•)K. EK VIII 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Antibiyotikler 10.411 14.870 20.000 27.000 35.000 45.000 55.000 65.000 
Sulfonamidler 1.082 2.100 2.150 2.200 2.300 2.350 2.400 2.500 
Nitrofüranlar 874 1.810 2.000 25500 3.000 3.500 4.000 5.000 
Antiseptikler ve 
dezenfektanlar 1.646 1.820 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 
Antiparaziter ilâç. 10.675 14.054 21.000 30.000 40.000 55.000 70.000 85.000 
Analjezikler, anti-
pitikler 270 460 600 750 900 1.100 1.250 1.500 

Sindirim sistemi ilaç 150 250 350 400 500 650 850 1.00c 

Sinir sistemi ilâç. 125 218 j50 400 500 650 850 1.006 
Kalsiyum, fosfat ve iz 
elementleri ihtiva eden. 323 630 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.500 
Vitamin preparatları 
ve yem ilâveleri 9.341 10.895 17.500 27.000 37.000 47.000 58.000 70.000 
Mamul olarak ithâl 1.500 2.000 a. oco 2.000 2.000 a.000 2.000 3.00* 

Dikerleri 1.1*3 1.945 2.550 3.000 3.5** 4.*** 4.50* 5.50* 

Toplam 37.500 51.050 71.50* 97.75* 13*.700 168.750 307.£ 5* 25c.*0* 

Net ; Eabrika satış fiyatı esas alınmıştır. 



1970 

KATMA DEĞER PRÖJEKS İYONU (coo)TL 

1971 1972 1973 

A- Toplam satış 37.500 

B- Ham ve yardım¬ 
cı madde, amba- 18.642 
laj malzemesi 

Takıt-enerji-su 868 

Satın alman 

hizmet ve mallar 2.450 

A-B KATMA DEĞER 15.540 

51.058 71.500 97.750 

25.458 36.000 49.650 

1.200 1.700 2.300 

2.600 2.800 2.900 

21.800 31.000 42.900 

Ek IX 

1974 1915 1976 1977 

130.700 168.750 207.850 250.000 

66.700 86.500 106.750 128.850 

3.100 4.000 4-900 5.950 

3.000 3.100 3.200 3-300 

57.900 75.150 93.000 111.900 
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